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GIAI ĐOẠN 2016 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số  19 /2016/QĐ-UBND ngày 10  tháng 6. năm 2016 của UBND thành phố)

Lĩnh 
vực Tên dự án Địa điểm 

dự kiến
Sự cần thiết và 

mục tiêu

Quy mô dự 
kiến (diện tích 
đất sử dụng, 

các hạng mục 
đầu tư…)

Tổng 
vốn 

đầu tư 
dự kiến 

(tỷ 
đồng)

Tiến 
độ dự 
kiến 
thực 
hiện

Chủ trương UBND TP về địa điểm,  
quy hoạch và xã hội hóa 

Đơn vị đề 
xuất

Y tế
Bệnh viện 
đa khoa 
quốc tế

Khu đất 
A1.1, Khu 
dân cư số 4 
Nguyễn Tri 
Phương, 
phường 
Hòa Cường 
Bắc, quận 
Hải Châu, 
thành phố 
Đà Nẵng.

Đáp ứng nhu 
cầu khám, chữa 
bệnh chất lượng 
cao cho người 
dân thành phố, 
các khu vực lân 
cận và người 
nước ngoài; góp 
phần tích cực 
trong việc thực 
hiện chính sách 
an sinh xã hội 
trong lĩnh vực 
chăm sóc sức 
khỏe nhân dân.

Diện tích: 
15.122 m2
Dự kiến xây 
dựng với quy 
mô 182 giường 
bệnh.

1.200
Năm 
2016 - 
2017

- Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 
04/3/2016 của UBND thành phố V/v 
về việc phê duyệt điều chỉnh Sơ đồ 
ranh giới sử dụng đất để đầu tư xây 
dựng Bệnh viện quốc tế.
- Thông báo số 55/TB-TU ngày 
04/3/2016 của Thành ủy Đà Nẵng có 
về việc thông báo kết luận Thường 
trực Thành ủy tại phiên họp thường kỳ 
ngày 03/3/2016.
- Công văn số 258/UBND-QLĐTh 
ngày 12/01/2016 của UBND thành 
phố v/v liên quan đến Bệnh viện quốc 
tế Vinmec và Khu công viên Bách 
thảo - Bách thú.
- Công văn số 1757/UBND-QLĐTh 
ngày 15/3/2016 của UBND thành phố 
v/v liên quan đến Bệnh viện quốc tế 
Vinmec.
- Công văn số 323/KCB-HN ngày 
24/3/2016 của Cục quản lý khám, 
chữa bệnh.

Sở Y tế


